
                          
 
 
 
   
 
 

 
M E G H Í V Ó  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete közmeghallgatással egybekötött 
rendkívüli testületi ülését 2019. december 11-én du. 1600 órai kezdettel – a Polgármesteri 
Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 

NAPIRENDI PONT: 
1. Közmeghallgatás 

 
2. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester 

 
3. Javaslat a 2020. évi illetményalap megállapításáról szóló helyi önkormányzati rendelet                      

megalkotására 
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester 

 
4. Javaslat a köztisztviselőknek 2020. évben adható egyes juttatásokról, támogatásokról és 

az illetménykiegészítésről szóló rendelet-tervezet megvitatására 
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester 

 
5. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 

Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester 
 

6. Javaslat a 2019. évi járási startmunka mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági 
programban megtermelt felesleg szociális célú felhasználására 
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester 

 
7. Javaslat a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek, 

EFOP-1.5.3-16 számú pályázat keretében közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása 
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester 

 
8. Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde téli szünetre vonatkozó nyitva tartási idejére   

Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester 
 

9. Különfélék 
 
Zárt ülés: 
 

10. Javaslat díszpolgári cím adományozására 
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester 

 
Tiszacsege, 2019. december 9.   
 

Tisztelettel: 
 

   Fekete Gergő 
         polgármester 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Közmeghallgatás



                                  
 
 
 
  
 
 
                                               

 
                                                                                                                       

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
2019. december 11. napján tartandó ülésére  

 
 
Tárgy:  Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019.(II.25.) Önkormányzati rendeletének módosítása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletét második alkalommal 
kívánjuk módosítani.  
 
A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok rendezése, 
valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek előirányzat-rendezése 
indokolja, melyek a következőek: 
 
- A GF/1917-1/2019 számú támogatói okirat alapján a 2019. október 13. napján megtarott 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők általános választására tekintettel a Tiszacsegei Polgármesteri 
Hivatal részére 1.993.120 Ft került kiutalásra, mely összeggel teljes egészében elszámolt. 

- Tiszacsege Város Önkormányzata 451741 azonosító számon az ebr42 önkormányzati 
rendszerben a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatban, a 
BMÖGF/767-2/2019. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 7.353.000 forint 
-azaz hétmillió-háromszázötvenháromezer forint- vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. Ezen összeget az önkormányzati intézményekben foglalkoztatott köztisztviselők 
és közalkalmazottak minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet 
kifizetése érdekében használhatja fel.  

- A Magyar Falu Program keretében önkormányzatunk óvoda udvar fejlesztésére pályázatot 
nyújtott be, melynek eredményeként 4.971.897 Ft- azaz négymillió-
kilencszázhetvenegyezer-nyolcszázkilencvenhét forint- támogatási összegben részesült. A 
beruházás keretében kerítés épül 4.971.897 Ft összegben. 

 
- Tiszacsege Város Önkormányzata 443298 azonosító számon az ebr42 önkormányzati 

rendszerben Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 
pályázatot nyújtott be. A BMÖFT/5-20/2019. iktatószám alatti miniszteri döntésnek 
megfelelően belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése jogcímen 14.583.450 forint -azaz 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
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tizennégymillió- ötszáznyolcvanháromezer- négyszázötven forint- vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. A beruházás bekerülési költsége 17.157.000 Ft. 

- Tiszacsege Város Önkormányzata sikerrel pályázott az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumnál a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására. A 
LVF/1218/2019-ITM-SZERZ iktatószámú miniszteri döntés értelmében 6.350.000 Ft – 
azaz hatmillió – háromszázötvenezer forint – vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
A komp beruházás teljes költsége 7.938.000 Ft. 

- A társadalmi szervezetek részére a pályázható támogatások előirányzatból a Tiszacsegei 
Városi Sportegyesület 105.000 Ft, Csegei Patás Pajtás Egyesület 150.000 Ft, az Ovi-Sport 
Közhasznú Alapítvány 4.500.000 Ft támogatást kapott.  

- A 13/2019. (IX.30.) önkormányzat rendeletbe beépítésre került a Gyvt. 20/A §-ában 
meghatározott pénzbeli támogatás 2.441.000 Ft összegben a bevételi és a kiadási oldalon. 
A Magyar Államkincstár által kiadott tájékoztatás szerint azonban ezt a támogatási 
összeget az önkormányzatnak átfutó tételként kell a főkönyvében szerepeltetni, ezért a 
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása módosított előirányzat összegét 2.441.000 
Ft-tal csökkenteni szükséges. 

Jelen rendeletmódosításba ezen döntések kerültek beépítésre. 
 
BEVÉTELEK: adatok Ft-ban 
1. Helyi önkormányzatok működési támogatása    4.912.000 

Tiszacsege Város Önkormányzata 4.912.000 
 

    - Minimálbér és garantált bérminimum támogatása  
- Pénzbeli támogatás                                                 

7.353.000 
-2.441.000 

 

   

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 1.993.000 

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 
- Önkormányzati képviselők és polgármesterek, 

valamint a nemzetiségi képviselők általános 
választása 

 

1.993.000 
 

1.993.000 

 

3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   20.934.000 

Tiszacsege Város Önkormányzata 20.934.000 
 

   -  Belterületi utak fejlesztése 14.584.000 
 

   -  Komp felújítás   6.350.000 
 

   

4. Egyéb felhalmozási célú támogatási bevételei áht-on belülről 4.972.000 

Tiszacsege Város Önkormányzata 4.972.000 
 

    - Magyar Falu program óvoda kerítés                                                         4.972.000 
 

   

A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi előirányzata 32.811.000 Ft-tal nő, ennek 
következtében az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszege 2.532.866.000 Ft -ra azaz 
kettőmilliárd-ötszázharminckettőmillió-nyolcszázhatvanhatezer forintra módosul. 

 
  



KIADÁSOK:                                                                                             adatok Ft-ban 
1.Működési kiadások   1.993.000 

   
Személyi jellegű kiadások  

 
1.607.000 

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 1.607.000 
 

      - Megbízási díj, tiszteletdíj, reprezentáció 1.607.000 
 

   

Munkaadókat terhelő járulékok 
 

316.000 

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 316.000 
 

      - Munkaadókat terhelő járulékok 316.000 
 

   

Dologi kiadások 
 

70.000 

2. Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre  0 

- Városi Sportegyesület támogatása 
- Csegei Patás Pajtás támogatás 
- Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása 
- Pályázható támogatások átcsoportosítása 

105.000 
150.000 

4.500.000 
-4.755.000 

 

   

2. Beruházási kiadások   22.880.000 

Tiszacsege Város Önkormányzata 22.880.000 
 

      - Önkormányzati utak fejlesztése 17.157.000 
 

- Óvoda kerítés 
- Eszköz beszerzés 

4.972.000 
751.000 

 

3. Felújítási kiadások   7.938.000 

Tiszacsege Város Önkormányzata 7.938.000 
 

      - Komp beruházás 7.938.000 
 

   

A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási előirányzata 32.811.000 Ft-tal növekszik, 
ennek következtében az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszege 2.532.866.000 Ft -ra 
azaz kettőmilliárd-ötszázharminckettőmillió-nyolcszázhatvanhatezer forintra módosul. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és 
elfogadására.  
 
Tiszacsege, 2019. december 10. 
 
 
 

   Fekete Gergő 
 polgármester 

 
Készítette:  

Langó Józsefné 
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tervezet 
Tiszacsege Város Önkormányzata 

…../2019. (…) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény által biztosított források figyelembevételével, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva Tiszacsege 
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 
a következőket rendeli el: 
 
 

1.§ 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 
a) 2.004.792.000 Ft költségvetési bevétellel,  
b) 2.515.745.000 Ft költségvetési kiadással és 
c) 510.953.000 Ft költségvetési hiánnyal 
állapítja meg. 

 (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 53.802.000 Ft a 
működési hiány és 457.151.000 Ft a felhalmozási hiány.” 

2.§ 

(1)  A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép. 
(2)   A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép. 
(3)   A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép. 
(4)   A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép. 
(5)   A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép. 
(6)   A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép. 
(7)   A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklet lép. 
(8)   A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklet lép. 
 

3 .§ 

(9)   A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklet lép. 
(10) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklet lép. 
(11)  A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklet lép. 
(12) A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklet lép. 
(13) A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklet lép. 
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4.§ 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Tiszacsege, 2019. december 10. 

 

  Fekete Gergő                              Dr. Bobkó Péter 
    polgármester                  jegyző 



Tiszacsege Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1. melléklet az ../2019(.....) önkormányzati rendelethez

 forintban
A B C D

1. Rovat-
szám Bevételi jogcím 2019.évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított 
előirányzat

2. 1 2 3 4
3. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 627 902 000 915 062 000
4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 141 819 104 144 201 104
5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 105 039 400 107 021 867
6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 182 939 288 173 063 348
7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 10 753 840 10 946 840
8. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 95 326 368 111 811 841
9. B116 Elszámolásból származó bevétel

10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116) 535 878 000 547 045 000
11. B12    Elvonások és befizetések bevételei
12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 92 024 000 368 017 000
16.  ebből központi költségvetési szervtől
17.  ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 9 129 000 9 129 000
18.  ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 3 945 000 3 945 000
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 766 452 000 822 253 000
20. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 20 934 000
21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 766 452 000 801 319 000
25.  ebből központi költségvetési szervtől
26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 142 749 000 142 749 000
27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói
28. B312 Társaságok jövedelemadói
29. B31 Jövedelemadók (B311+B312)
30. B32 Szociálsi hozzájárulási 
31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
32. B34 Vagyoni típusú adók 39 344 000 39 344 000
33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 89 000 000 89 000 000
34. B352 Fogyasztási adók
35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
36. B354 Gépjárműadók 8 200 000 8 200 000
37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 905 000 905 000
38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 98 105 000 98 105 000
39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 5 300 000 5 300 000
40. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 124 728 000 124 728 000
41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 2 880 000 2 880 000
42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 52 035 000 52 035 000
43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 7 480 000 7 480 000
44. B404 Tulajdonosi bevételek 31 077 000 31 077 000
45. B405 Ellátási díjak 5 185 000 5 185 000
46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 25 563 000 25 563 000
47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
48. B408 Kamatbevételtek 1 000 1 000
49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50. B410 Egyéb működési bevételek 507 000 507 000
51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
52. B51 Immateriális javak értékesítése
53. B52 Ingatlanok értékesítése
54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
55. B54 Részesedések értékesítése
56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) 1 661 831 000 2 004 792 000
66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 126 700 000 528 074 000
67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 57 000 000
68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
69. B813 Maradvány igénybevétele 126 700 000
70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+ B812) 126 700 000 528 074 000
71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 788 531 000 2 532 866 000

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat



forintban
A B C D

1. Rovat-
szám Kiadási jogcímek 2019.évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított 
előirányzat

2. 1 2 3 4
3.   Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 949 719 000 1 236 341 000
4. K1 Személyi  juttatások 449 986 000 633 593 000
5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 92 920 000 126 236 000
6. K3 Dologi  kiadások 332 914 000 391 984 000
7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 966 000 32 407 000
8. K5 Egyéb működési célú kiadások 43 933 000 52 121 000
9.  - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások

10.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

11.       ebből Társulások és költségvetési szerveik 12 208 000 12 208 000
12.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13.       ebből egyéb civil szervezetek 20 500 000 20 500 000
14.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
15.    - Kamatkiadások
16.    - Tartalék 8 000 000 8 000 000
17.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 821 691 000 1 279 404 000
18. K6 Beruházások 814 432 000 1 264 207 000
19. K7 Felújítások 7 259 000 15 197 000
20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
21. a K8-ból   - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
22.                - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
23. - Lakástámogatás
24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 1 771 410 000 2 515 745 000
25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 17 121 000 17 121 000
26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 1 250 000 1 250 000
27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 15 871 000 15 871 000
30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai
33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918) 17 121 000 17 121 000
35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9) 1 788 531 000 2 532 866 000

forintban
A B C D

1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor  - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -109 579 000 -510 953 000

 forintban
A B C D

1. 1.  Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 109 579 000 510 953 000
2. 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 126 700 000 528 074 000
3. 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 68 615 000 68 615 000
4. 1.1.2.              Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 58 085 000 459 459 000
5. 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 17 121 000 17 121 000
6. 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 15 871 000 15 871 000
7. 1.2.2.               Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 1 250 000 1 250 000

4. sz. táblázat
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. sz. táblázat

3. sz. táblázat

K I A D Á S O K

Tiszacsege Város Önkormányzata                                                                                                                   2019. 
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE



Tiszacsege Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 

 2. melléklet a ........./2019. (.......) önkormányzati rendelethez

 forintban
A B C D

1. Rovat-
szám Bevételi jogcím 2019. évi eredeti 

előirányzat
2019. évi módosított 

előirányzat

2. 1 2 3 4
3. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 627 902 000 915 062 000
4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 141 819 104 144 201 104
5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 105 039 400 107 021 867
6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 182 939 288 173 063 348
7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 10 753 840 10 946 840
8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 95 326 368 111 811 841
9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116) 535 878 000 547 045 000
11. B12    Elvonások és befizetések bevételei
12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 92 024 000 368 017 000
16.  ebből központi költségvetési szervtől
17.  ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
18.  ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 766 452 000 815 903 000
20. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 14 584 000
21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 766 452 000 801 319 000
25.  ebből központi költségvetési szervtől
26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 100 668 000 100 668 000
27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói
28. B312 Társaságok jövedelemadói
29. B31 Jövedelemadók (B311+B312)
30. B32 Szociálsi hozzájárulási 
31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
32. B34 Vagyoni típusú adók
33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 86 263 000 86 263 000
34. B352 Fogyasztási adók
35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
36. B354 Gépjárműadók 8 200 000 8 200 000
37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 905 000 905 000
38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 95 368 000 95 368 000
39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 5 300 000 5 300 000
40. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 84 439 000 84 439 000
41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 2 880 000 2 880 000
42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23 170 000 23 170 000
43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 7 480 000 7 480 000
44. B404 Tulajdonosi bevételek 28 220 000 28 220 000
45. B405 Ellátási díjak 5 185 000 5 185 000
46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 16 996 000 16 996 000
47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
48. B408 Kamatbevételtek 1 000 1 000
49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50. B410 Egyéb működési bevételek 507 000 507 000
51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
52. B51 Immateriális javak értékesítése
53. B52 Ingatlanok értékesítése
54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
55. B54 Részesedések értékesítése
56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) 1 579 461 000 1 916 072 000
66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 116 650 000 516 467 000
67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 57 000 000
68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
69. B813 Maradvány igénybevétele 116 650 000 459 467 000
70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+ B812) 116 650 000 516 467 000
71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 696 111 000 2 432 539 000

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat



 forintban
A B C D

1. Rovat-
szám Kiadási jogcímek 2019. évi eredeti 

előirányzat
2019. évi módosított 

előirányzat

2. 1 2 3 4
3.   Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 867 776 000 1 154 398 000
4. K1 Személyi  juttatások 428 340 000 611 947 000
5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87 557 000 120 873 000
6. K3 Dologi  kiadások 298 480 000 357 550 000
7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 966 000 32 407 000
8. K5 Egyéb működési célú kiadások 23 433 000 31 621 000
9.  - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások

10.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
11.       ebből Társulások és költségvetési szerveik 12 208 000 12 208 000
12.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13.       ebből egyéb civil szervezetek
14.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
15.    - Kamatkiadások
16.    - Tartalék 8 000 000 8 000 000
17.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 812 860 000 1 262 635 000
18. K6 Beruházások 812 860 000 1 262 635 000
19. K7 Felújítások
20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
21. a K8-ból   - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
22.                - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
23. - Lakástámogatás
24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 1 680 636 000 2 417 033 000
25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 17 121 000 17 121 000
26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 1 250 000 1 250 000
27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 15871000 15871000
30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai
33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918) 17 121 000 17 121 000
35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 697 757 000 2 434 154 000

 forintban
A B C

1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor  - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -101 175 000 -500 961 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat

Tiszacsege Város Önkormányzata                                                                                                                                                                                   
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS                                                                                                                                                                                   

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE



Tiszacsege Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

 3. melléklet a ........./2019. (.......) önkormányzati rendelethez

forintban
A B C D

1. Rovat-
szám Bevételi jogcím 2019. évi eredeti 

előirányzat
2019. évi módosított 

előirányzat
2. 1 2 3 4
3. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16)
4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása
5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása
8. B115 Működési célú központosított előirányzatok
9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)
11. B12    Elvonások és befizetések bevételei
12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
16.  ebből központi költségvetési szervtől
17.  ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
18.  ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 6 350 000
20. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 6 350 000
21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
25.  ebből központi költségvetési szervtől
26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 38 540 000 38 540 000
27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói
28. B312 Társaságok jövedelemadói
29. B31 Jövedelemadók (B311+B312)
30. B32 Szociálsi hozzájárulási 
31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
32. B34 Vagyoni típusú adók 35 803 000 35 803 000
33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 2 737 000 2 737 000
34. B352 Fogyasztási adók
35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
36. B354 Gépjárműadók
37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 2 737 000 2 737 000
39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek
40. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 40 289 000 40 289 000
41. B401 Készletértékesíés ellenértéke
42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 28 865 000 28 865 000
43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
44. B404 Tulajdonosi bevételek 2 857 000 2 857 000
45. B405 Ellátási díjak
46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 567 000 8 567 000
47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
48. B408 Kamatbevételtek
49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50. B410 Egyéb működési bevételek
51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
52. B51 Immateriális javak értékesítése
53. B52 Ingatlanok értékesítése
54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
55. B54 Részesedések értékesítése
56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) 78 829 000 85 179 000
66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 10 050 000 10 050 000
67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
69. B813 Maradvány igénybevétele 10 050 000 10 050 000
70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+ B812) 10 050 000 10 050 000
71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 88 879 000 95 229 000

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat



forintban
A B C D

1. Rovat-
szám Kiadási jogcímek 2019. évi eredeti 

előirányzat
2019. évi módosított 

előirányzat
2. 1 2 3
3.   Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 78 402 000 78 402 000
4. K1 Személyi  juttatások 19 176 000 19 176 000
5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 842 000 4 842 000
6. K3 Dologi  kiadások 33 884 000 33 884 000
7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
8. K5 Egyéb működési célú kiadások 20 500 000 20 500 000
9.  - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások
10.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
11.       ebből Társulások és költségvetési szerveik
12.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13.       ebből egyéb civil szervezetek
14.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
15.    - Kamatkiadások
16.    - Tartalék
17.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 8 831 000 16 769 000
18. K6 Beruházások 1 572 000 1 572 000
19. K7 Felújítások 7 259 000 15 197 000
20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
21. a K8-ból   - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
22.                - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
23. - Lakástámogatás
24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 87 233 000 95 171 000
25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)
26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai
33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918)
35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 87 233 000 95 171 000

 forintban
A B C

1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor  - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -8 404 000 -9 992 000

3. sz. táblázat

Tiszacsege Város Önkorányzata                                                                                                                                                                             
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS                                                                                                                                                                          

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



 

I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege
(Önkormányzati szinten)

 forintban 
A B C D E F G

Bevételek Kiadások

Megnevezés 2019. évi eredeti 
előirányzat

2019. évi módosított 
előirányzat Megnevezés 2019. évi eredeti 

előirányzat
2019. évi módosított 

előirányzat

2. 1 2 3 4 5 6 7
3. 1. Közhatalmi bevételek 142 749 000 142 749 000 Személyi juttatások 449 986 000 633 593 000

4. 2. Intézményi működési bevételek 124 728 000 124 728 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 92 920 000 126 236 000

5. 3. Önkormányzat működési támogatása 535 878 000 547 045 000 Dologi kiadások 332 914 000 391 984 000

6. 4. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 92 024 000 368 017 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 966 000 32 407 000

7. 5.     - 5.-ből: EU támogatás Egyéb működési célú kiadások 43 933 000 52 121 000

8. 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson  kívülről Kölcsön nyújtása

9. 7. Kölcsön visszatérülés  (működési célú)

10. 8. Egyéb bevételek

11. 9.
12. 10.
13. 11.
14. 12.
15. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 895 379 000 1 182 539 000 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 949 719 000 1 236 341 000

16. 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) 68 615 000 68 615 000 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

17. 15.    Költségvetési maradvány igénybevétele 68 615 000 68 615 000 Likviditási hitelek törlesztése

18. 16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

19. 17.    Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

20. 18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése

21. 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

22. 20.    Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése

23. 21.    Egyéb külső finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 15 871 000 15 871 000

24. 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 68 615 000 68 615 000 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 15 871 000 15 871 000

25. 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 963 994 000 1 251 154 000 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 965 590 000 1 252 212 000

26. 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

27. 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 963 994 000 1 251 154 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 965 590 000 1 252 212 000
28. 26. Költségvetési hiány: 54 340 000 53 802 000 Költségvetési többlet: - -
29. 27. Tárgyévi  hiány: 1 596 000 1 058 000 Tárgyévi  többlet: - -

Sor-
szám
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II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege
(Önkormányzati szinten)

 forintban 
A B C D Egyéb felhalmozási kiadások F G

Bevételek Kiadások

Megnevezés
2019. évi eredeti 

előirányzat

2019. évi 
módosított 
előirányzat

Megnevezés
2019. évi eredeti 

előirányzat

2019. évi 
módosított 
előirányzat

2. 1 2 3 4 5 6 7

3. 1. Tárgyi eszközök és immateriális  javak értékesítése Beruházások 814 432 000 1 264 207 000

4. 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog  értékesítése, hasznosítása Felújítások 7 259 000 15 197 000

5. 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások

6. 4. Címzett és céltámogatások    3.-ból:  - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

7. 5. Vis maior támogatás                - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

8. 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai

9. 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás

10. 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 766 452 000 822 253 000 - Lakásépítés

11. 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló  programok, projektek

12. 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson  kívülről - Eu-s forrásból megvalósuló  programok, projektek
   önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

13. 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok

14. 12. Kölcsön nyújtása

15. 13. Költségvetési bevételek összesen: 766 452 000 822 253 000 Költségvetési kiadások összesen: 821 691 000 1 279 404 000

16. 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) 58 085 000 402 459 000 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

17. 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 58 085 000 402 459 000 Hitelek törlesztése

18. 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1 250 000 1 250 000

19. 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

20. 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése

21. 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

22. 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) 57 000 000 Betét elhelyezése

23. 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 57 000 000 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

24. 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

25. 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

26. 24. Értékpapírok kibocsátása

27. 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek

28. 26. Felhalmozási célú finanszír ozási bevételek összesen (14+20) 58 085 000 459 459 000
Felhalmozási célú finanszír ozási kiadások összesen
(14+...+25) 1 250 000 1 250 000

29. 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 824 537 000 1 281 712 000 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 822 941 000 1 280 654 000

30. 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

31. 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 824 537 000 1 281 712 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 822 941 000 1 280 654 000
32. 30. Költségvetési hiány: 55 239 000 457 151 000 Költségvetési többlet: 562 000 -
33. 31. Tárgyévi  hiány: - 55 942 000 Tárgyévi  többlet: 1 596 000 -

Sor -
szám
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Tiszacsege Város Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

 forintban 

A B C D E F G

1. Beruházás  megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és 
befejezési éve

Felhasználás
2018. XII.31-ig

2019.évi eredeti 
előirányzat

2019. évi módosított 
előirányzat 2019. év utáni szükséglet

2. 1 2 3 4 5 6 7=(2-4-5)

3. Ingatlan vásárlás 3 500 000 2019 3 500 000 3 500 000

4. TOP-2-1-2-15-HB1-2016-00008 Zöldváros kialakítása Tiszacsegén 108 734 000 2017-2019 108 734 000 108 734 000

5. TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00006 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok 1 753 000 2018-2019 1 753 000 1 753 000

6. TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00002 Leromlott városi területek rehabilitációja 107 473 000 2018-2019 107 473 000 107 473 000

7. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbant. 105 457 000 2018-2019 105 457 000 105 457 000

8. KEHOP-2.2.2+-15-2016-00050 Tiszacsege szennyvíztelepen megvalósítandó szennyvíztisztító telep 
és csatornahálózat fejlesztési feladtainak ellátása 797 492 000 2017-2019 453 492 000 797 492 000

9. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 
közétkeztetés fejlesztése 19 241 000 2019-2020 19 241 000 19 241 000

10. Komp kamerarendszer beszerzése 572 000 2019 572 000 572 000

11. Könyvtár pályázat bútorok beszerzése 3 885 000 2019 3 885 000 3 885 000

12. Magyar Falu Program Orvosi rendelő 29 894 000 2019 29 894 000

13. Közmunka program beruházási költségei 9 000 000 2019 9 000 000

14. Tiszacsege önkormányzati utak,terek útburkolata 32 000 000 2019 32 000 000

15. Önkormányzati épületek javítása 12 000 000 2019 12 000 000

16.    Magyar Falu Program óvoda kerítés építés 4 972 000 2019-2020 4 972 000

17. Önkormányzati feladatellátást szolgáltó belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése 17 157 000 2019-2020 17 157 000

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36. ÖSSZESEN: 1 253 130 000 1 253 130 000
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Tiszacsege Város Önkormányzata

  

forintban 

A B C D E F

1. Felújítás  megnevezése Teljes költség
Kivitelezés kezdési 

és befejezési éve
Felhasználás

2018. XII.31-ig
2019. évi eredeti 

előirányzat
2019. évi módosított 

előirányzat

2019. év utáni 
szükséglet

(6=2 - 4 - 5)

2. 1 2 3 4 5 6

3. Komp felújítás 7 259 000 2018-2019 7 259 000 7 259 000

4. Komp felújítás 7 938 000 2019-2020 7 938 000
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. ÖSSZESEN: 15 197 000 7 259 000 15 197 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
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Tiszacsege Város Önkormányzata által adott 
céljellegű támogatások

8. melléklet a ...../2019. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E

1. Sor -
szám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Eredeti 

előir ányzat
Módosított 
előir ányzat

2. 1. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzati hozzájárulás 2019.évi 12 208 000 12 208 000

3. 2. Egyeki Szöghatár Kft. Fonyódliget üdültetési hozzájárulás 500 000 500 000

4. 3. Bursa Hungarica tanulók támogatása 2 725 000 2 725 000

5. 4. Tiszacsege Város Sportegyesület működési támogatás 3 095 000 3 700 000

6. 5. Tiszacsegei Hagyományőrző Egyesület működési támogatás 500 000 700 000

7. 6. Tiszacsege Polgárőr Közhasznú Egyesület működési támogatás 500 000 500 000

8. 7. Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatás 300 000 300 000

9. 8. Tiszacsege Fejlődésért Alapítvány működési támogatás 500 000 500 000

10. 9. Tiszacsege Ifjúságért Alapítvány működési támogatás 300 000 300 000

11. 10. Horgász Egyesületek BAZ Megyei Szövetsége működési támogatás 1 571 000 1 571 000

12. 11. Csegei Patás Pajtás működési támogatás 500 000 650 000

13. 12. Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület működési támogatás 200 000 200 000

14. 13. "Carmen " Lovas Sportegyesület működési támogatás 300 000 300 000

15. 14. Tiszacsegei Református Egyházközség működési támogatás 100 000

16. 15. Tiszacsege Tésztakészítő Szociális Szövetkezet működési támogatás 400 000

17. 16. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület működési támogatás 10 000

18. 17. Mozgáskorlázottak Hajdú-Bihar Megyei Egy. működési támogatás 10 000

19. 18. Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány működési támogatás 4 500 000

20. 19. Pályázható támogatás működési támogatás 12 734 000 6 759 000

21. 20.

22. 21.

23. 22.

24. 23.

25. 24.

26. 25.

27. 26.

28. 27.

29. 28.

30. 29.

31. 30.

32. 31.

33. 32.

34. 35 933 000 35 933 000

forintban 

Összesen:



9. melléklet a ..../2019. (...) önkormányzati rendelethezA B C D
1. Önkormányzat 01
2. Feladat megnevezése --------------------------

 forintban 
3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
4. 1 2 3 4 5

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 627 902 000 913 069 000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 535 878 000 547 045 000
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 92 024 000 366 024 000
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 766 452 000 822 253 000
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 20 934 000
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 766 452 000 801 319 000
19. B3 Közhatalmi bevételek 142 749 000 142 749 000
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 47 530 000 47 530 000
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 2 755 000 2 755 000
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 020 000 1 020 000
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 000 000 4 000 000
24. B404 Tulajdonosi bevételek 29 547 000 29 547 000
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 9 706 000 9 706 000
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek 502 000 502 000
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 1 584 633 000 1 925 601 000
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 126 700 000 523 700 000
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 126 700 000 523 700 000
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás
49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 1 711 333 000 2 449 301 000

52. Kiadások
53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 460 048 000 744 677 000
54. K1 Személyi  juttatások 160 388 000 342 388 000
55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 982 000 65 982 000
56. K3 Dologi  kiadások 192 779 000 251 779 000
57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 966 000 32 407 000
58. K5 Egyéb működési célú kiadások 43 933 000 52 121 000
59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 811 366 000 1 269 079 000
60. K6 Beruházások 804 107 000 1 253 882 000
61. K7 Felújítások 7 259 000 15 197 000
62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 439 919 000 435 545 000

64. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 1 250 000 1 250 000
65. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 15 871 000 15 871 000
68. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 422 798 000 418 424 000
69. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai
71. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918) 439 919 000 435 545 000
73. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1 711 333 000 2 449 301 000
76. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 20 20
77. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 368 368

Költségvetési szerv 

Száma



10. melléklet a  ..../2019. (....) önkormányzati rendelethez
A B C D

1. Önkormányzat 01

2. Feladat megnevezése Kötelező feladat
forintban 

3. Előirányzat-csopor t, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeit előirányzat Módosított előirányzat
4. 1 2 3 4 5
5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 627 902 000 913 069 000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 535 878 000 547 045 000
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 92 024 000 366 024 000
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 766 452 000 822 253 000
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 20 934 000
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 766 452 000 801 319 000
19. B3 Közhatalmi bevételek 100 668 000 100 668 000
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 45 845 000 45 845 000
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 2 755 000 2 755 000
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 020 000 1 020 000
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 000 000 4 000 000
24. B404 Tulajdonosi bevételek 28 220 000 28 220 000
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 9 348 000 9 348 000
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek 502 000 502 000
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 1 540 867 000 1 881 835 000
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 116 650 000 513 650 000
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 116 650 000 513 650 000
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás
49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 1 657 517 000 2 395 485 000

52. Kiadások
53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 417 604 000 702 233 000
54. K1 Személyi  juttatások 155 388 000 337 388 000
55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 947 000 63 947 000
56. K3 Dologi  kiadások 177 870 000 236 870 000
57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 966 000 32 407 000
58. K5 Egyéb működési célú kiadások 23 433 000 31 621 000
59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 803 535 000 1 253 310 000
60. K6 Beruházások 803 535 000 1 253 310 000
61. K7 Felújítások
62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 436 378 000 432 004 000

64. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 1 250 000 1 250 000
65. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 15 871 000 15 871 000
68. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 419 257 000 414 883 000
69. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai
71. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918) 436 378 000 432 004 000
73. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1 657 517 000 2 387 547 000
76. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 20 20
77. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 368 368

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma



11. melléklet a ..../2019. (....) önkormányzati rendelethez 

A B C D
1. Önkormányzat 01
2. Feladat megnevezése Önként vállalt feladat

forintban 
3. Előirányzat-csopor t, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
4. 1 2 3 4
5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 38 540 000 38 540 000
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 1 685 000 1 685 000
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24. B404 Tulajdonosi bevételek 1 327 000 1 327 000
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 358 000 358 000
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 40 225 000 40 225 000
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 10 050 000 10 050 000
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 10 050 000 10 050 000
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás
49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 50 275 000 50 275 000

52. Kiadások
53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 42 444 000 42 444 000
54. K1 Személyi  juttatások 5 000 000 5 000 000
55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 035 000 2 035 000
56. K3 Dologi  kiadások 14 909 000 14 909 000

57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

58. K5 Egyéb működési célú kiadások 20 500 000 20 500 000

59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 7 831 000 15 769 000

60. K6 Beruházások 572 000 572 000

61. K7 Felújítások 7 259 000 15 197 000

62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 0 0

64. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
65. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
68. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
69. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai
71. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918) 0 0
73. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 50 275 000 58 213 000
76. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 0 0
77. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

Költségvetési szerv 

Száma



12. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D

1. Polgármester i hivatal 02

2. Feladat megnevezése ----------------------------

 forintban 
3. Előirányzat-csopor t, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeit előirányzat Módosított előirányzat
4. 1 2 3 4 5

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) 0 1 993 000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 1 993 000
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 1 350 000 1 350 000
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 250 000 250 000
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 100 000 1 100 000
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 1 350 000 3 343 000
46. B8 Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) 104 056 000 104 056 000
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 104 056 000 104 056 000

  ebből Központi, irányító szervi támogatás 104 056 000 102 026 000
48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 105 406 000 107 399 000

51. Kiadások
52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 104 136 000 106 129 000
53. K1 Személyi  juttatások 72 637 000 74 244 000
54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 329 000 15 645 000
55. K3 Dologi  kiadások 16 170 000 16 240 000
56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
57. K5 Egyéb működési célú kiadások
58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 270 000 1 270 000
59. K6 Beruházások 1 270 000 1 270 000
60. K7 Felújítások

61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 105 406 000 107 399 000

63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 20 20
64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma



13. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D

1. Polgármester i hivatal 02

2. Feladat megnevezése Kötelező feladat

forintban 
3. Előirányzat-csopor t, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előr iányzat Módosított előirányzat
4. 1 2 3 4 5

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) 0 1 993 000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 1 993 000
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 1 350 000 1 350 000
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 250 000 250 000
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 100 000 1 100 000
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 1 350 000 3 343 000
46. B8 Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) 100 515 000 100 515 000
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 100 515 000 100 515 000

  ebből Központi, irányító szervi támogatás 100 515 000 83 829 000
48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 101 865 000 103 858 000

51. Kiadások
52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 100 595 000 102 558 000
53. K1 Személyi  juttatások 70 167 000 71 744 000
54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 808 000 15 124 000
55. K3 Dologi  kiadások 15 620 000 15 690 000
56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
57. K5 Egyéb működési célú kiadások
58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 270 000 1 270 000
59. K6 Beruházások 1 270 000 1 270 000
60. K7 Felújítások

61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 101 865 000 103 828 000

63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19 19
64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

 

A rendelet részletes képet ad Tiszacsege Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése előirányzataiban 
a II. félévében bekövetkezett változásokról, és javaslatot tesz a 2019. II. félévi előirányzat-módosítások 
egységes rendeletbe foglalására. 

 

 RÉSZLETES INDOKLÁS 

az 1. §-hoz 

Megállapítja a 2019. évi költségvetés fő bevételi és kiadási előirányzatok összegét. 

a 2. §-hoz 

Intézkedik a 2019. február 25–én elfogadott költségvetési rendelet 2019. II. félévben módosult 
mellékleteinek „cseréjéről”. 

a 3. §-hoz 

Intézkedik a 2019. február 25–én elfogadott költségvetési rendelet 2019. II. félévében módosult 
mellékleteinek „cseréjéről”. 

a 4. §-hoz 

A hatálybaléptetésről intézkedik. 

 

az 1- 5 mellékletekhez 

A költségvetés 2019. II. félévi állapot szerinti kiadási és bevételi előirányzati főösszege, ennek 
előirányzat- csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása. 



                                                                                                                          
 
 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 

 
 

A tervezett jogszabály: 
 

 2019. évi költségvetéséről szóló  
szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
A tervezett jogszabály várható következményei: 
 
Társadalmi hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának közvetlen 
társadalmi hatása nincs. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának gazdasági 
hatása nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának költségvetési 
hatása van. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelet megalkotásának környezeti 
következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet megalkotásának egészségügyi 
következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelet megalkotásának adminisztratív 
terhet befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvény 34.§ rendelkezik az előirányzat 
módosítás, átcsoportosítás 
kötelezettségről. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

Mulasztásban megnyilvánuló 
jogszabálysértés. 
 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A feltételek biztosítottak, a rendelet 
elfogadása és alkalmazása nem igényel 
többletforrást. 

Kelt: 2019.12.06. 
 

 

  
Dr. Bobkó Péter 

jegyző 
 
 

 
 



                          
 
 
 
   
 
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2019. december 11-én tartandó rendkívüli testületi ülésére 
 
 
Tárgy: A köztisztviselői illetményalap megállapítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.) 58.§ (1) bekezdése a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó 
illetményalap mértékét 2020. évre 38.650 forintban határozza meg. Ez az illetményalap 2009. 
évtől változatlan. 
A Kvtv. 58.§ (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat Képviselő-testülete 
rendeletben a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 
Kvtv.-ben meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata a köztisztviselők 2019. illetményalap megállapításáról 
szóló 4/2019. (III.27.) önkormányzati rendeletében a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői tekintetében az illetményalapot 2019. január 01. napjától 46.380 forint 
összegben határozta meg 
Az illetményalap emeléséhez Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 
évi L. törvény szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap” előirányzatból a Polgármesteri Hivatal 
14.656.000 forint összegű támogatásban részesült. A pályázat benyújtásakor az 
Önkormányzat vállalta az illetményalap a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20 %-kal 
emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban történő megállapítását 2019. évre. 
 
A Kvtv. 2020. évre vonatkozóan ismét forrást biztosít az önkormányzati hivatalok 
köztisztviselői tekintetében megemelt illetményalap alkalmazására. 2020. évben a Kvtv. 
azonban nem pályázati támogatásként biztosít forrást az illetményalap megemeléséhez, 
hanem az önkormányzati hivatal működéséhez kapcsolódó állami támogatás emelt összegű 
finanszírozásaként. 
 
A minőségi munkaerő elvándorlásának megakadályozása indokolja az illetmény alap 2019. 
évi mértékben – 46.380 forint összegben - történő megállapítását. 
 
Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-
tervezetben foglaltakat hagyja jóvá.  
 
Tiszacsege, 2019. december 10.                                          
 
 

        Fekete Gergő 
                                                                                                      polgármester 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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RENDELET-TERVEZET 

 
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2019.  (….….) önkormányzati 

R E N D E L E T E 

a 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról 
 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

A rendelet hatálya 

1.§ 

A rendelet hatálya a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre 

terjed ki. 

Az illetményalap mértéke 

2.§ 

A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának 

mértéke 2020. évben 46 380 Ft. 

 

Záró rendelkezések 

3.§ 

Ez a rendelet 2019. december … napján kerül kihirdetésre. A rendelet 2019. december … 

napján  lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet 

2020. december 31. napján hatályát veszti. 

 
 
Tiszacsege, 2019. december  
 
 
 
            Fekete Gergő                                                                     Dr. Bobkó Péter 
            polgármester                                                                            jegyző 
 
 
 
 



 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
  
A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2019. december 11. 
Rendelet-tervezet megnevezése 2020. évi illetményalapról 
 Társadalmi hatás A bérrendezés hozzájárul az önkormányzati hivatalban 

foglalkoztatott szakemberek helyben tartásához   
Gazdasági, költségvetési hatás A bérnövekmény mértéke  
Környezeti következmények Nincsenek környezeti következmények 
Egészségi következmények Nincsenek egészségi következmények 
Adminisztrációs terhek Egyszeri adminisztrációs tehernövekedést jelent a 

kinevezések ( munkaszerződések ) módosítása  
A rendelet megalkotásának 
szükségessége 

Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott szakemberek 
helyben tartása 

A jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 

Esetleges további szakember elvándorlása a közigazgatási 
szférából 

  
A rendelet alkalmazásához szükséges 

Személyi feltételek Rendelkezésre állnak 
Szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak 
Tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak 
Pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak 

 
 
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 1. §-ához: 
 
A rendelet személyi hatálya a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 2. §-ához: 
 
2020. évre az illetményalap a Költségvetési tv-ben szereplő 38.650 Ft-hoz képest 20 %-kal 
magasabb összegben, 46 380 Ft-ban kerül megállapításra. 
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 3. §-ához: 
 
A rendelet hatályának időtartama kerül meghatározásra. 
 
Tiszacsege, 2019. december 9. 
               

Dr. Bobkó Péter 
                                                              jegyző  
 
 

  
 



                          
 
 
 
   
 
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2019. december 11-én tartandó testületi ülésére 

 
 
Tárgy:  A köztisztviselőknek 2020. évben adható egyes juttatásokról, támogatásokról és az 

illetménykiegészítésről szóló rendelet felülvizsgálata 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata a 2019. április 01-től a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 
közszolgálati tisztviselői részére egységesen besorolástól függetlenül 20%-os mértékű 
illetménykiegészítést állapított meg helyi rendeletében.  
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) adta 
lehetőségei alapján a köztisztviselők részére megállapításra került illetménykiegészítés - 2019. 
december 31. napjáig – határozott időre szól. 
 
A Kttv. 234. § (3) - (4) bekezdés rendelkezései szerint, „a helyi önkormányzat rendeletben 
egységesen valamennyi köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, 
amelynek mértéke a felsőfokú végzettségűek esetén a köztisztviselő alapilletményének, 
legfeljebb 30%-a, a középfokú végzettségűek esetén az alapilletmény legfeljebb 20 %-a lehet.” 
 
A minőségi munkaerő elvándorlását megakadályozandó - más lehetőség híján- évről évre ez 
egyetlen munkáltatói eszköz, ami rendelkezésünkre áll.  
 
Az előadottak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatal közszolgálati 
tisztviselőinek a 2020. évi illetmény kiegészítésére irányuló önkormányzati rendelet tervezetét 
megtárgyalni szíveskedjenek. 
 
Tiszacsege, 2019. december 10. 
 
            Fekete Gergő 
            polgármester 
 

 
 
 
 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

…./2019.(... …) önkormányzati rendelete 
a köztisztviselőknek 2020. évben adható egyes juttatásokról, támogatásokról és az 

illetménykiegészítésről szóló 23/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 
1. § A köztisztviselőknek 2020. évben adható egyes juttatásokról, támogatásokról és az 

illetménykiegészítésről szóló 23/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet 3. § - a az alábbiak szerint módosul:  

 
„3. § A Hivatalnál a köztisztviselők illetménykiegészítése az alapilletményének 20 %-a.” 

 
  

2.§ Ez a rendelet a 2020. január elsején lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
  

 
Tiszacsege, 2019. december  
 
 
    Fekete Gergő       Dr. Bobkó Péter 
    polgármester                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

  
A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2019. december 11. 
Rendelet-tervezet megnevezése 2020. évi illetményalapról 
 Társadalmi hatás A bérrendezés hozzájárul az önkormányzati hivatalban 

foglalkoztatott szakemberek helyben tartásához   
Gazdasági, költségvetési hatás A bérnövekmény mértéke a 2019. évhez képest nem 

növekszik. 
Környezeti következmények Nincsenek környezeti következmények 
Egészségi következmények Nincsenek egészségi következmények 
Adminisztrációs terhek Egyszeri adminisztrációs tehernövekedést jelent a 

kinevezések ( munkaszerződések ) módosítása  
A rendelet megalkotásának 
szükségessége 

Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott 
szakemberek helyben tartása 

A jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 

Esetleges további szakember elvándorlása a közigazgatási 
szférából 

  
A rendelet alkalmazásához szükséges 

Személyi feltételek Rendelkezésre állnak 
Szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak 
Tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak 
Pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak 

 
 
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 1. §-ához: 
 
A rendelet személyi hatálya a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 2. §-ához: 
 
2020. évre az illetményalap a Költségvetési tv-ben szereplő 38.650 Ft-hoz képest 20 %-kal 
magasabb összegben, 46 380 Ft-ban kerül megállapításra. 
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 3. §-ához: 
 
A rendelet hatályának időtartama kerül meghatározásra. 
 
Tiszacsege, 2019. december 10. 
              Dr. Bobkó Péter 
                                                              jegyző  
 
 
 



                          
 
 
 
   
 
 
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2019. december 11-én tartandó rendkívüli testületi ülésére 

 
 
Tárgy: Javaslat a 2019. évi igazgatási szünet időpontjának megállapítására  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § 
(3) bekezdése alapján a képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a 
rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes 
szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a 
háromötödét, melyet a szabadságok ütemezésekor és azok tényleges, az igazgatási szünetben 
történő kiadásakor szem előtt tartunk.  
 
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről 
szóló 30/2012. (III.7.) Kormányrendelet 15. §-a azt mondja ki, hogy ajánlja a képviselő-
testületnek az igazgatási szünet elrendelése esetén a rendeletben foglaltak figyelembevételét, 
melyek - többek között - az alábbiak:  
 
"13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama  
a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig 

tart,  
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.  
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében 
ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.  
 
(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a 
szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. 
 
14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a 
szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint 
a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást." 
 
 
 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Tisztelt Képviselő-testület 2019. évben igazgatási szünetet a nyárra nem határozott meg, a 
köztisztviselők nagy részének számára az éves szabadság kiadása nem volt biztosított, a 
szabadságok felhalmozásának elkerülése érdekében az igazgatási szünet elfogadását 
indokoltnak tartom. 
 
Az eddigi időszak tapasztalatait alapul véve a két ünnep közötti időszak várható munkaterhét, 
és az ünnepnapokat is figyelembe véve, javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a 
Polgármesteri Hivatalban 2019. december 23. napjától 2020. január 05. napjáig (5 
munkanap) rendeljen el igazgatási szünetet, mely időszak alatt a Polgármesteri Hivatal 
ügyeletet tartana, és kiadásra kerülhet a köztisztviselők rendes szabadsága, ezzel is elősegítve 
a Kttv. 104.§-ban foglalt, a szabadságok esedékességük évében történő kiadására vonatkozó, 
munkáltatói kötelezettség teljesítését. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  
 
Tiszacsege, 2019. december 10.         
           Fekete Gergő  
           polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT:  
 
 
 

……../2019.(XII. 11.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi igazgatási szünetet az 
alábbiak szerint állapítja meg.  
 

2019. december 23-tól - 2020. január 05-ig (5 munkanap) 
 
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal ügyelet útján biztosítja a 
zavartalan ügymenetet és a feladatellátást. 
 
Határidő: folyamatos  
Végrehajtásért felelős: Fekete Gergő polgármester, Dr. Bobkó Péter jegyző 
 
 



                         
 
 
 
   
 

   

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2019. december 11-én tartandó ülésére 
 
Tárgy: A 2019. évi járási startmunka mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági 
programban megtermelt felesleg szociális célú felhasználásáról döntés. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tiszacsege Város Önkormányzata a 2019. évi járási startmunka mintaprogramok keretén 
belül a mezőgazdasági programjában növénytermesztéssel és állattartással foglalkozik.  
 
A Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási Stratégiai és 
Koordinációs Főosztálya által a 2019. évi járási startmunka mintaprogramok indításához 
kiadott tervezési segédlet járási programokra vonatkozó egyéb általános szabályok 14. 
alpontja alapján „a megtermelt felesleg piacon értékesíthető az értékesítés szabályainak 
megfelelően, vagy a rászorulók részére is hasznosítható. A szociális célú felhasználást 
minden esetben dokumentálni kell, amelyhez képviselőtestületi határozati jogalap és 
analitikus nyilvántartás is szükséges. Az értékesítésből származó bevételekről analitikus 
nyilvántartást kell vezetni, azt elkülönített számlán kell kezelni és a közfoglalkoztatási 
programba vissza kell forgatni.” 
 
A programban megtermelt felesleg szociális célú felhasználására lehetőséget biztosít tehát a 
Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási Stratégiai és 
Koordinációs Főosztálya, ugyanakkor az intézkedés megtételéhez Képviselő-testületi 
felhatalmazás szükséges.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mezőgazdasági programban megtermelt felesleg 
szociális célú felhasználását támogatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

Tiszacsege, 2019. december 10. 

                    Fekete Gergő 
   polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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HATÁROZATI JAVASLAT:  
 
 
 

       …… /2019. (XII.11.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. évi járási 
startmunka mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági programban megtermelt felesleg 
szociális célú felhasználáshoz - a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság 
Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztálya által a 2019. évi járási startmunka 
mintaprogramok indításához kiadott tervezési segédlet járási programokra vonatkozó egyéb 
általános szabályok 14. alpontjára hivatkozással - hozzájárul. 
 
Képviselő-testület felkéri Fekete Gergő polgármestert, hogy a döntés értelmében a szociális 
célú felhasználásról 2019. december 15. napjáig gondoskodjon.  
 
Határidő: 2019. december 15.   
Felelős: Fekete Gergő polgármester 

 
 
 

 



                         
 
 
 
   
 

   

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2019. december 11-én tartandó ülésére 
 
Tárgy: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek, 
EFOP-1.5.3-16 számú pályázat keretében közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tiszacsege Város Önkormányzata a 35/2017. (III.17.) KT. számú határozatában úgy határozott, 
hogy konzorciumi partnerként pályázatot kíván benyújtani az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című 
felhívás keretén belül.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma IKT-2017-104-I1-00006491/0001 iktatószámú 
levelében értesítette a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalt az EFOP-1.5.3-16-2017-
00021-es azonosító számmal nyilvántartott „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson 
és vonzáskörzetében” megnevezésű kérelmének támogatásáról. 
 
Tiszacsege esetében az elnyert támogatás összege 49.499.017 Ft. 

A projekt konzorciumi megállapodás keretében valósul meg, a konzorciumvezető település a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám).  

A konzorciumi megvalósításra tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
értelmében valamennyi megvalósuló programelem vonatkozásban közbeszerzési eljárás 
lefolytatása szükséges. 

Első lépésként a pályázatban tervezett képzés programelem kerülne megvalósításra. 

Tiszacsege esetében az alábbi képzések valósulnak meg: 
 

• kompetenciaképzés     38 fő bevonásával 
• mentorálás képzés     25 fő bevonásával 
• humán erőforrás fejlesztés keretében    1 fő segédkönyvtáros, és 

  1 fő közösségszervező képzés 
 
A közbeszerzési szakértő kiválasztása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal, - mint 
konzorciumvezető - részéről megtörtént. 
 
A képzés megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás megindításához a közbeszerzési 
tanácsadó cég elkésztette az ajánlattételi felhívást, melynek elfogadása szükséges Tiszacsege 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről.  
 
Szükséges továbbá 1 fő delegált személy kijelölése, aki a közbeszerzési eljárás lefolytatása 
során a bíráló bizottságban képviseli Tiszacsege Város Önkormányzatát a nyertes ajánlattevő 
kiválasztásában. 
 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ajánlattételi felhívás elfogadásához, valamint a 
delegált személy kijelöléséhez kapcsolódó határozati javaslatot megvitatni és elfogadni 
szíveskedjen.  
 
Tiszacsege, 2019. december 10.  
          Fekete Gergő 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT:  
 
 

       …… /2019. (XII.11.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az EFOP-1.5.3-16 
kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek” pályázat keretén belül, az EFOP-1.5.3-16-2017-00021-es azonosító számmal 
nyilvántartott „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” 
megnevezésű projektben tervezett képzések megvalósításához lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását a melléklet szerinti tatalommal elfogadja. 
 
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során a bíráló bizottságba 
Vásári-Orosz Andreát, a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal igazgatási referensét delegálja. 
 
Képviselő-testület felkéri Fekete Gergő polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a  
konzorciumvezető Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalt, jelen határozat 
megküldésével. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Gergő polgármester 
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3. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

Eljárást megindító felhívás 
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Nemzeti azonosítószám: AK16624 2 

Postai cím: Köztársaság tér 1. 

Város: Hajdúnánás NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4080 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Szólláth Tibor Polgármester Telefon: +36 52381411 

E-mail: polghiv@hajdunanas.hu Fax: +36 52381087 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 
www.hajdunanas.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Hivatalos név: Polgár Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 
AK18923 2 

Postai cím: Barankovics Tér 5. 

Város: Polgár NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4090 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Tóth József Polgármester Telefon: +36 52573510 

E-mail: polgarhiv@polgar.hu Fax: +36 52391455 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 

www.polgar.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Hivatalos név: Egyek Nagyközség Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 
AK02023 2 

Postai cím: Fő u. 3. 

Város: Egyek NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4069 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dr. Miluczky Attila Polgármester Telefon: +36 52378028 

mailto:hivatal@kisleta.hu
http://www.hajdunanas.hu/
mailto:polgarhiv@polgar.hu
http://www.polgar.hu/
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E-mail: polgarmester@egyek.hu Fax: +36 52378028 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 

www.egyek.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Hivatalos név: Tiszacsege Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 
AK07721 2 

Postai cím: Kossuth u. 5. 

Város: Tiszacsege NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4066 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Fekete Gergő Polgármester Telefon: +36 52588400 

E-mail: tiszacsege.polgarmester@gmail.com  Fax: +36 52588405 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 

www.tiszacsege.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Hivatalos név: Hortobágy Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 
AK16271 2 

Postai cím: Czinege J. u. 1. 

Város: Hortobágy NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4071 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Jakab Ádám András Polgármester Telefon: +36 52369021 

E-mail: phhortobagy@gmail.com Fax: +36 52589342 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 

www.hortobagy.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Hivatalos név: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 
AK17725 2 

Postai cím: Kossuth Utca 73. 

Város: Tiszagyulaháza NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4097 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Mikó Zoltán Polgármester Telefon: +36 52391990 

E-mail: onkormanyzat4097@gmail.com Fax: +36 52391990 

mailto:polgarmester@egyek.hu
http://www.egyek.hu/
mailto:tiszacsege.polgarmester@gmail.com
http://www.tiszacsege.hu/
mailto:phhortobagy@gmail.com
http://www.hortobagy.hu/
mailto:onkormanyzat4097@gmail.com
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Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 

www.tiszagyulahaza.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 
 

I.2) Közös közbeszerzés 

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 
 A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés. 

 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem 

kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 
 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 
 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

I.3) Kommunikáció 

 A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001333512019/reszletek 
 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 
 a fent említett cím 

 másik cím: (adjon meg másik címet)  
PROCUREMENT AUDIT Kft.  
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54614220 
4032 Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1. 
Telefon: +36 303839689 
Fax.: +36 52688948 
Galamb Csaba 

procurementkft@gmail.com 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 
 elektronikus úton: (URL) 

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001333512019/reszletek 
 a fent említett címre 
 a következő címre: (adjon meg másik címet) 

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen 
eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

 Központi szintű 
 Regionális/helyi szintű 

 Közjogi szervezet 

 Közszolgáltató 
 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] 
 Egyéb: 

http://www.tiszagyulahaza.hu/
mailto:procurementkft@gmail.com
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I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 Általános közszolgáltatások 
 Honvédelem 
 Közrend és biztonság 
 Környezetvédelem 
 Gazdasági és pénzügyek 
 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
 Szociális védelem 
 Szabadidő, kultúra és vallás 
 Oktatás 
 Egyéb tevékenység: 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
 Villamos energia 
 Földgáz és kőolaj kitermelése 
 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 
 Víz 
 Postai szolgáltatások 

 Vasúti szolgáltatások 
 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások 
 Kikötői tevékenységek 
 Repülőtéri tevékenységek 
 Egyéb tevékenység: 
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II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: Képzési feladatok EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 Hivatkozási szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód:  80000000-4 Oktatási és képzési szolgáltatások  
 Kiegészítő CPV-kód: 1 2    
    

II.1.3) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 

Képzési feladatok ellátása EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 számú projekt keretében. 

II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.1.6) Részekre bontás 
A beszerzés részekből áll  igen  nem 
Ajánlatok benyújthatók  valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre 
 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 
 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: Kompetencia képzés.2 Rész száma: 1 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód:  80000000-4 Oktatási és képzési szolgáltatások  
 Kiegészítő CPV-kód: 1 2    
80500000-9 Képzési szolgáltatások 

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU321  

A teljesítés helye:  

Az Ajánlatkérők településein (Hajdúnánás, Polgár, Egyek, Tiszacsege, Hortobágy, Tiszagyulaháza) a képző intézmény 
által biztosított oktatóterem. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú projekt 
keretében megvalósításra kerülő alábbi képzési feladatok ellátása: 
Kompetencia képzés/Kompetenciák felmérése; Munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése I., 
Munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése II.; Munka-, tűz és környezetvédelmi alapismeretek; Ügyintézés a 
mindennapokban, avagy a tudatos állampolgár; Pénz és munka viszonyának erősítése. 
1. Költségviselő: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képzési helyszín: Hajdúnánás 
Képzésben résztvevők száma: 138 fő 
2. Költségviselő: Polgár Városi Önkormányzata 
Képzési helyszín: Polgár 
Képzésben résztvevők száma: 63 fő 
3. Költségviselő: Egyek Nagyközség Önkormányzata 
Képzési helyszín: Egyek 
Képzésben résztvevők száma: 43 fő 
4. Költségviselő: Tiszacsege Városi Önkormányzat 
Képzési helyszín: Tiszacsege 
Képzésben résztvevők száma: 38 fő 
5. Költségviselő: Hortobágy Község Önkormányzata 
Képzési helyszín: Hortobágy 
Képzésben résztvevők száma: 12 fő 
6. Költségviselő: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
Képzési helyszín: Tiszagyulaháza 
Képzésben résztvevők száma: 6 fő 
Nyertes Ajánlattevő feladata Ajánlatkérők településein (Hajdúnánás, Polgár, Egyek, Tiszacsege, Hortobágy, 
Tiszagyulaháza) az oktatóterem, valamint a személyi és tárgyi feltételek teljes körű biztosítása, melyekért külön költséget 
nem számíthat fel! 
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, 
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési 
dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
II.2.5) Értékelési szempontok 
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 Az alábbi értékelési szempontok 
 Minőségi szempont  

 Megnevezés:    Súlyszám: 1 2 20 

2. rész-szempont: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember munkaerő képzés területen szerzett 
szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db)                                                                                                                                                    
10 
  Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 

1. Teljes bruttó ajánlati ár (Ft)                                                        90 
 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:  

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (2020.02.01.) / Befejezés: (2021.08.31.) 
A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók  igen  nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 

II.2.13) További információ 

Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem 
kerül sor. 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az 
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági 
szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: Mentorálás.2 Rész száma: 2 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód:  80000000-4 Oktatási és képzési szolgáltatások  
 Kiegészítő CPV-kód: 1 2    
85312300-2 Életvezetési és tanácsadási szolgáltatások 

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU321  

A teljesítés helye:  

Az Ajánlatkérők településein (Hajdúnánás, Polgár, Egyek, Tiszacsege, Hortobágy, Tiszagyulaháza) a képző intézmény 
által biztosított oktatóterem. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú projekt 
keretében megvalósításra kerülő alábbi képzési feladatok ellátása: 
I. Hátrányos helyzetű személy Mentorálás/ Munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése I., 3 aktív munkaerő-
piaci eszköz tematika kidolgozása. 
1. Költségviselő: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képzési helyszín: Hajdúnánás 
Képzésben résztvevők száma: 161 fő 
2. Költségviselő: Polgár Városi Önkormányzata 
Képzési helyszín: Polgár 
Képzésben résztvevők száma: 74 fő 
3. Költségviselő: Egyek Nagyközség Önkormányzata 
Képzési helyszín: Egyek 
Képzésben résztvevők száma: 50 fő 
4. Költségviselő: Tiszacsege Városi Önkormányzat 
Képzési helyszín: Tiszacsege 
Képzésben résztvevők száma: 44 fő 
5. Költségviselő: Hortobágy Község Önkormányzata 
Képzési helyszín: Hortobágy 
Képzésben résztvevők száma: 14 fő 
6. Költségviselő: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
Képzési helyszín: Tiszagyulaháza 
Képzésben résztvevők száma: 7 fő 
 
II. Hátrányos helyzetű személy Mentorálás/ Munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése I., Munkavállaláshoz 
szükséges kompetenciák fejlesztése II., Szemléletformálás - antidiszkrimináció és együttműködési készségfejlesztés 
munkáltatók körében; Gazdálkodj Okosan. 
1. Költségviselő: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képzési helyszín: Hajdúnánás 
Képzésben résztvevők száma: 92 fő 
2. Költségviselő: Polgár Városi Önkormányzata 
Képzési helyszín: Polgár 
Képzésben résztvevők száma: 42 fő 
3. Költségviselő: Egyek Nagyközség Önkormányzata 
Képzési helyszín: Egyek 
Képzésben résztvevők száma: 29 fő 
4. Költségviselő: Tiszacsege Városi Önkormányzat 
Képzési helyszín: Tiszacsege 
Képzésben résztvevők száma: 25 fő 
5. Költségviselő: Hortobágy Község Önkormányzata 
Képzési helyszín: Hortobágy 
Képzésben résztvevők száma: 8 fő 
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6. Költségviselő: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
Képzési helyszín: Tiszagyulaháza 
Képzésben résztvevők száma: 4 fő 
Nyertes Ajánlattevő feladata Ajánlatkérők településein (Hajdúnánás, Polgár, Egyek, Tiszacsege, Hortobágy, 
Tiszagyulaháza) az oktatóterem, valamint a személyi és tárgyi feltételek teljes körű biztosítása, melyekért külön költséget 
nem számíthat fel! 
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, 
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési 
dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.  
II.2.5) Értékelési szempontok 

 Az alábbi értékelési szempontok 
 Minőségi szempont  

 Megnevezés:    Súlyszám: 1 2 20 

2. rész-szempont: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember hátrányos helyzetű személy 
mentorálás területen szerzett szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db)                                                                                                                                                    
10 
  Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 

1. Teljes bruttó ajánlati ár (Ft)                                                        90 
 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:  

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (2020.02.01.) / Befejezés: (2021.08.31.) 
A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók  igen  nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 

II.2.13) További információ 
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Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem 
kerül sor. 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az 
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági 
szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: Óvodapedagógus tehetséggondozás.2 Rész száma: 3 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód:  80000000-4 Oktatási és képzési szolgáltatások  
 Kiegészítő CPV-kód: 1 2    
80530000-8 Szakmai továbbképzési szolgáltatások 

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU321  

A teljesítés helye:  

Hajdúnánás, a képző intézmény által biztosított oktatóterem. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú projekt 
keretében megvalósításra kerülő alábbi képzési feladatok ellátása: 
Óvodapedagógus tehetséggondozás. 
Költségviselő: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képzésben résztvevők száma: 10 fő óvodapedagógus 
Nyertes Ajánlattevő feladata Hajdúnánás településen az oktatóterem, elméleti és gyakorlati képzőhely, valamint a 
személyi és tárgyi feltételek teljes körű biztosítása. 
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, 
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési 
dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.  
II.2.5) Értékelési szempontok 

 Az alábbi értékelési szempontok 
 Minőségi szempont  

 Megnevezés:    Súlyszám: 1 2 20 

2. rész-szempont: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember óvodapedagógus képzés területen 
szerzett szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db)                                                                                                                                                    
10 
  Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 

1. Teljes bruttó ajánlati ár (Ft)                                                        90 
 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:  

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (2020.02.01.) / Befejezés: (2021.08.31.) 
A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
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Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók  igen  nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 

II.2.13) További információ 

Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem 
kerül sor. 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az 
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági 
szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: Szociális gondozó és ápoló (OKJ-S képzés).2 Rész száma: 4 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód:  80000000-4 Oktatási és képzési szolgáltatások  
 Kiegészítő CPV-kód: 1 2    
80510000-2 Szakképzési szolgáltatások 

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU321  

A teljesítés helye:  

Hortobágy, a képző intézmény által biztosított oktatóterem. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú projekt 
keretében megvalósításra kerülő alábbi képzési feladatok ellátása: 
Szociális gondozó és ápoló OKJ-S képzés (engedélyezett képzés)  
Költségviselő: Hortobágy Község Önkormányzata 
Képzésben résztvevők száma: 2 fő 
A képzések lebonyolításakor a felnőttképzésről szóló törvény (2013. évi LXXVII. törvény) és vonatkozó további 
jogszabályai alapján szükséges eljárni. 
Az ajánlattevőnek engedélyszámmal rendelkező felnőttképző intézménynek kell lennie, erről szóló érvényes 
engedélyszámát az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során nyilvánosan elérhető adatbázisból. Csak engedélyszámmal 
rendelkező intézmények és az adott képzési programra vonatkozó engedélyszámmal rendelkező felnőtt képző 
intézmények nyújthatják be ajánlatukat. Az adott képzési programra vonatkozó engedélyszám megadása kötelező az 
ajánlatban. 
Nyertes Ajánlattevő feladata Hortobágy településen az oktatóterem, elméleti és gyakorlati képzőhely, valamint a 
személyi és tárgyi feltételek teljes körű biztosítása, továbbá a képzés végén a vizsgáztatás is, melyekért külön költséget 
nem számíthat fel! 
Ajánlattevő egyidejűleg vállalja a képzéshez kapcsolódó vizsgák lebonyolítását is, a vizsgaszervezési jogosultság 
rendelkezésre állásának függvényében szükség szerint egyeztetve az illetékes szervezetekkel. 
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, 
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési 
dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.  
II.2.5) Értékelési szempontok 

 Az alábbi értékelési szempontok 
 Minőségi szempont  

 Megnevezés:    Súlyszám: 1 2 20 

2. rész-szempont: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember szociális gondozó és ápoló OKJ-s 
képzés területen szerzett szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db)                                                                                                                                                    
10 
  Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 

1. Teljes bruttó ajánlati ár (Ft)                                                        90 
 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:  

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 



14 
 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (2020.02.01.) / Befejezés: (2021.08.31.) 
A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók  igen  nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 

II.2.13) További információ 

Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem 
kerül sor. 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az 
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági 
szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: Kulturális rendezvényszervező (OKJ-S képzés).2 Rész száma: 5 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód:  80000000-4 Oktatási és képzési szolgáltatások  
 Kiegészítő CPV-kód: 1 2    
80510000-2 Szakképzési szolgáltatások 

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU321  

A teljesítés helye:  

Polgár és Tiszacsege, a képző intézmény által biztosított oktatóterem. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú projekt 
keretében megvalósításra kerülő alábbi képzési feladatok ellátása: 
Kulturális rendezvényszervező OKJ-S képzés (engedélyezett képzés)  
Költségviselő: Polgár Város Önkormányzata és Tiszacsege Város Önkormányzata 
Képzésben résztvevők száma: 1 fő Polgár és 1 fő Tiszacsege településről 
A képzések lebonyolításakor a felnőttképzésről szóló törvény (2013. évi LXXVII. törvény) és vonatkozó további 
jogszabályai alapján szükséges eljárni. 
Az ajánlattevőnek engedélyszámmal rendelkező felnőttképző intézménynek kell lennie, erről szóló érvényes 
engedélyszámát az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során nyilvánosan elérhető adatbázisból. Csak engedélyszámmal 
rendelkező intézmények és az adott képzési programra vonatkozó engedélyszámmal rendelkező felnőtt képző 
intézmények nyújthatják be ajánlatukat. Az adott képzési programra vonatkozó engedélyszám megadása kötelező az 
ajánlatban. 
Nyertes Ajánlattevő feladata Polgár és Tiszacsege településen az oktatóterem, elméleti és gyakorlati képzőhely, valamint 
a személyi és tárgyi feltételek teljes körű biztosítása, továbbá a képzés végén a vizsgáztatás is, melyekért külön költséget 
nem számíthat fel! 
Ajánlattevő egyidejűleg vállalja a képzéshez kapcsolódó vizsgák lebonyolítását is, a vizsgaszervezési jogosultság 
rendelkezésre állásának függvényében szükség szerint egyeztetve az illetékes szervezetekkel. 
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, 
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési 
dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.  
II.2.5) Értékelési szempontok 

 Az alábbi értékelési szempontok 
 Minőségi szempont  

 Megnevezés:    Súlyszám: 1 2 20 

2. rész-szempont: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember kulturális rendezvényszervező 
OKJ-s képzés területen szerzett szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db)                                                                                                                                                    
10 
  Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 

1. Teljes bruttó ajánlati ár (Ft)                                                        90 
 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:  

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 
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II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (2020.02.01.) / Befejezés: (2021.08.31.) 
A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók  igen  nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 

II.2.13) További információ 

Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem 
kerül sor. 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az 
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági 
szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: Kisgyermek nevelő (OKJ-S képzés).2 Rész száma: 6 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód:  80000000-4 Oktatási és képzési szolgáltatások  
 Kiegészítő CPV-kód: 1 2    
80510000-2 Szakképzési szolgáltatások 

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU321  

A teljesítés helye:  

Polgár, a képző intézmény által biztosított oktatóterem. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú projekt 
keretében megvalósításra kerülő alábbi képzési feladatok ellátása: 
Kisgyermek nevelő OKJ-S képzés (engedélyezett képzés)  
Költségviselő: Polgár Város Önkormányzata 
Képzésben résztvevők száma: 1 fő 
A képzések lebonyolításakor a felnőttképzésről szóló törvény (2013. évi LXXVII. törvény) és vonatkozó további 
jogszabályai alapján szükséges eljárni. 
Az ajánlattevőnek engedélyszámmal rendelkező felnőttképző intézménynek kell lennie, erről szóló érvényes 
engedélyszámát az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során nyilvánosan elérhető adatbázisból. Csak engedélyszámmal 
rendelkező intézmények és az adott képzési programra vonatkozó engedélyszámmal rendelkező felnőtt képző 
intézmények nyújthatják be ajánlatukat. Az adott képzési programra vonatkozó engedélyszám megadása kötelező az 
ajánlatban. 
Nyertes Ajánlattevő feladata Polgár településen az oktatóterem, elméleti és gyakorlati képzőhely, valamint a személyi és 
tárgyi feltételek teljes körű biztosítása, továbbá a képzés végén a vizsgáztatás is, melyekért külön költséget nem számíthat 
fel! 
Ajánlattevő egyidejűleg vállalja a képzéshez kapcsolódó vizsgák lebonyolítását is, a vizsgaszervezési jogosultság 
rendelkezésre állásának függvényében szükség szerint egyeztetve az illetékes szervezetekkel. 
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, 
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési 
dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.  
II.2.5) Értékelési szempontok 

 Az alábbi értékelési szempontok 
 Minőségi szempont  

 Megnevezés:    Súlyszám: 1 2 20 

2. rész-szempont: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember kisgyermek nevelő OKJ-s képzés 
területen szerzett szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db)                                                                                                                                                    
10 
  Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 

1. Teljes bruttó ajánlati ár (Ft)                                                        90 
 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:  

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 
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II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (2020.02.01.) / Befejezés: (2021.08.31.) 
A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók  igen  nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 

II.2.13) További információ 

Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem 
kerül sor. 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az 
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági 
szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: Segédkönyvtáros képzés (OKJ-S képzés).2 Rész száma: 7 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód:  80000000-4 Oktatási és képzési szolgáltatások  
 Kiegészítő CPV-kód: 1 2    
80510000-2 Szakképzési szolgáltatások 

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU321  

A teljesítés helye:  

Tiszacsege, a képző intézmény által biztosított oktatóterem. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú projekt 
keretében megvalósításra kerülő alábbi képzési feladatok ellátása: 
Segédkönyvtáros OKJ-S képzés (engedélyezett képzés)  
Költségviselő: Tiszacsege Város Önkormányzata 
Képzésben résztvevők száma: 1 fő 
A képzések lebonyolításakor a felnőttképzésről szóló törvény (2013. évi LXXVII. törvény) és vonatkozó további 
jogszabályai alapján szükséges eljárni. 
Az ajánlattevőnek engedélyszámmal rendelkező felnőttképző intézménynek kell lennie, erről szóló érvényes 
engedélyszámát az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során nyilvánosan elérhető adatbázisból. Csak engedélyszámmal 
rendelkező intézmények és az adott képzési programra vonatkozó engedélyszámmal rendelkező felnőtt képző 
intézmények nyújthatják be ajánlatukat. Az adott képzési programra vonatkozó engedélyszám megadása kötelező az 
ajánlatban. 
Nyertes Ajánlattevő feladata Tiszacsege településen az oktatóterem, elméleti és gyakorlati képzőhely, valamint a 
személyi és tárgyi feltételek teljes körű biztosítása, továbbá a képzés végén a vizsgáztatás is, melyekért külön költséget 
nem számíthat fel! 
Ajánlattevő egyidejűleg vállalja a képzéshez kapcsolódó vizsgák lebonyolítását is, a vizsgaszervezési jogosultság 
rendelkezésre állásának függvényében szükség szerint egyeztetve az illetékes szervezetekkel. 
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, 
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési 
dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.  
II.2.5) Értékelési szempontok 

 Az alábbi értékelési szempontok 
 Minőségi szempont  

 Megnevezés:    Súlyszám: 1 2 20 

2. rész-szempont: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember segédkönyvtáros OKJ-s képzés 
területen szerzett szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db)                                                                                                                                                    
10 
  Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 

1. Teljes bruttó ajánlati ár (Ft)                                                        90 
 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:  

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 
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II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (2020.02.01.) / Befejezés: (2021.08.31.) 
A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók  igen  nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 

II.2.13) További információ 

Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem 
kerül sor. 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az 
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági 
szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: Alapfokú növényvédelmi tanfolyam.2 Rész száma: 8 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód:  80000000-4 Oktatási és képzési szolgáltatások  
 Kiegészítő CPV-kód: 1 2    
80500000-9 Képzési szolgáltatások 

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU321  

A teljesítés helye:  

Tiszagyulaháza, a képző intézmény által biztosított oktatóterem. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú projekt 
keretében megvalósításra kerülő alábbi képzési feladatok ellátása: 
Alapfokú növényvédelmi tanfolyam. 
Költségviselő: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
Képzési helyszín: Tiszagyulaháza 
Képzésben résztvevők száma: 1 fő 
Nyertes Ajánlattevő feladata Tiszagyulaháza településen az oktatóterem, valamint a személyi és tárgyi feltételek teljes 
körű biztosítása, melyekért külön költséget nem számíthat fel! 
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, 
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési 
dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 
 
  
II.2.5) Értékelési szempontok 

 Az alábbi értékelési szempontok 
 Minőségi szempont  

 Megnevezés:    Súlyszám: 1 2 20 

2. rész-szempont: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember növényvédelmi tanfolyam területen 
szerzett szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db)                                                                                                                                                    
10 
  Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 

1. Teljes bruttó ajánlati ár (Ft)                                                        90 
 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:  

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
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Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (2020.02.01.) / Befejezés: (2021.08.31.) 
A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók  igen  nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 

II.2.13) További információ 

Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem 
kerül sor. 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az 
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági 
szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: 7 szokás program.2 Rész száma: 9 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód:  80000000-4 Oktatási és képzési szolgáltatások  
 Kiegészítő CPV-kód: 1 2    
80500000-9 Képzési szolgáltatások 

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU321  

A teljesítés helye:  

Egyek, a képző intézmény által biztosított oktatóterem. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú projekt 
keretében megvalósításra kerülő alábbi képzési feladatok ellátása: 
7 szokás program mint keretrendszer használatát a humán erőforrás fejlesztésben 
Költségviselő: Egyek Nagyközség Önkormányzata 
Képzési helyszín: Egyek 
Képzésben résztvevők száma: 35 fő 
Nyertes Ajánlattevő feladata Egyek településen az oktatóterem, elméleti és gyakorlati képzőhely, valamint a személyi és 
tárgyi feltételek teljes körű biztosítása, továbbá a képzés végén a vizsgáztatás is, melyekért külön költséget nem számíthat 
fel! 
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, 
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési 
dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza. 
 
 
 
 
 
  
II.2.5) Értékelési szempontok 

 Az alábbi értékelési szempontok 
 Minőségi szempont  

 Megnevezés:    Súlyszám: 1 2 20 

2. rész-szempont: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember kiemelkedően eredményes emberek 7 
szokása képzés területen szerzett szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db)                                                                                                                                  
10 

  Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 

1. Teljes bruttó ajánlati ár (Ft)                                                        90 
 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:  
 

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 
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vagy Kezdés: (2020.02.01.) / Befejezés: (2021.08.31.) 
A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók  igen  nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 

II.2.13) További információ 

Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem 
kerül sor. 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az 
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági 
szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 
A kizáró okok felsorolása: 
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában: 
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott 
kizáró okok valamelyike fennáll. 
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok az 
eljárás során következnek be. 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 17. 
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) és d) pontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye tekintetében köteles nyilatkozni.  
A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban 
az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt 
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő 
felel. 
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell 
benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges. 
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti 
ország jogrendszerében az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat 
mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, az eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozóan a 
letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz 
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot 
kell az ajánlat részeként benyújtani. Az EKR-ben erre űrlap található, mely az ajánlatba benyújtandó. 
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. 
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. 
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó. 
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában: 
SZ1) A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti 
hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. 
SZ2) A 4., 5., 6. és 7.. részek vonatkozásában az ajánlattevőnek engedélyszámmal rendelkező felnőttképző intézménynek 
kell lennie, azaz csak engedélyszámmal rendelkező intézmények és az adott képzési programra vonatkozó 
engedélyszámmal rendelkező felnőtt képző intézmények nyújthatják be ajánlatukat. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
SZ1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdése alapján a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó 
alkalmasság vonatkozásában előírt követelmény tekintetében  

- Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő 
ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni 
vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; 

- nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt 
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként 
benyújtani. 

Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás SZ1) pontjában előírt alkalmassági követelmény 
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vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses 
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  
Az eljárást megindító felhívás SZ1) pontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más 
szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban 
szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell 
alátámasztania. 
SZ2) A 4., 5., 6. és 7.. részek vonatkozásában az érvényes engedélyszámot az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során 
nyilvánosan elérhető adatbázisból. Az adott képzési programra vonatkozó engedélyszám megadása kötelező az 
ajánlatban. 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 

Az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi 
alkalmassági feltételt. 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást 
megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 
3 évben teljesített, legjelentősebb, az alkalmassági minimum 
követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak 
ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ szerint 
meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás 
szerint, az alábbi tartalommal: 

- a szerződést kötő másik fél neve és címe; 
- referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, 

faxszám, e-mail cím); 
- a szerződés (szolgáltatás) tárgya; 
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (ÉV/HÓ/NAP-

tól ÉV/HÓ/NAP-ig); 
- a teljesített mennyiségi adatok; 
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell 
minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági 
minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen 
megállapítható. 
Amennyiben az ismertetett szolgáltatás teljesítésében az 
alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő 
közös ajánlattevő tagjaként, vagy alvállalkozóként vett részt, 
úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, 
vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis 
Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok 
elbírálása során. 
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával 
kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), 
illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) 
bekezdésében foglaltakra. 
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdését megfelelően 
alkalmazza. 
Ajánlatkérő az M1) pontban előírt alkalmassági 
minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a 
Kbt. 65. § (9) bekezdésében, továbbá az M1) pontban előírt 
alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. 
§ (9) bekezdésében foglaltakra. 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) 
bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 

M1) Az ajánlattevő rendelkezzen  
- az eljárást megindító felhívás feladásának 

időpontjától visszafelé számított 3 éves 
időtartamon belül, 

- szerződésszerűen teljesített, 
- legalább 1 db, 
- 1. részre történő ajánlattétel esetén minimum 

10 fő  
- 2. részre történő ajánlattétel esetén minimum 

10 fő 
- 3. részre történő ajánlattétel esetén minimum 5 

fő 
- 4. részre történő ajánlattétel esetén minimum 1 

fő 
- 5. részre történő ajánlattétel esetén minimum 1 

fő 
- 6. részre történő ajánlattétel esetén minimum 1 

fő 
- 7. részre történő ajánlattétel esetén minimum 1 

fő 
- 8. részre történő ajánlattétel esetén minimum 1 

fő 
- 9. részre történő ajánlattétel esetén minimum 

10 fő 
számára megtartott, képzési szolgáltatás ellátására 
vonatkozó referenciával. 
Ugyanazt a referenciát Ajánlatkérő több részre történő 
ajánlattétel esetében is elfogadja. Több részre történő 
ajánlattétel esetén adott esetben elegendő az ajánlat 
részét képező részek közül a legmagasabb létszámot 
igazolni. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdés a) pontja 
alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt 
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett 
szolgáltatásokat veszi figyelembe. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§-ban 
foglaltak alapján az ajánlatkérő a teljesítés 
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha 
a referencia követelményben foglalt eredmény vagy 
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult 
meg. 
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A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek 
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak 
a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés 
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel 
meg. 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok 
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 
 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos 
helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 
 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 

Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában: 
 
Késedelem esetére kikötött kötbér:  
A késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén érvényesíti. 
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti teljes bruttó értékének az 1%-a /késedelmes naptári nap a késedelembe 
esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér maximuma 15 naptári nap, az ezt meghaladó 
késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára az azonnali felmondás és a 
meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát. 
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér:  
A meghiúsulási kötbért Megrendelő abban az esetben érvényesíti, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem 
teljesít, és Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy azt azonnali hatályú felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér 
mértéke a szerződés szerinti vállalkozói díj teljes bruttó értékének 25%-a. 
Megrendelő elállási vagy felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás vagy 
felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti. 
A kötbér esedékessé válik, amikor a Megrendelő (jogosult) a szerződésszegésről tudomást szerez. 
A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági 
igényt. 
A Megrendelő a késedelmi kötbér maximumának eléréséhez fűződő jogkövetkezmények esetére a meghiúsulási kötbérbe 
történő beszámítását alkalmazza. 

A szerződés biztosítékaival kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában: 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (Ft). 
A szerződés finanszírozása az EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú projekt keretében, vissza nem térítendő 
támogatásból, utófinanszírozással történik. A támogatás szempontjából nem elszámolható költségeket 100%-ban 
Ajánlatkérő finanszírozza. 
Ajánlatkérő az 1. rész vonatkozásában 30% előleget biztosít. 
Részszámla benyújtására van lehetőség. A teljesítés során lebonyolított képzési csoportonként havonta utólag, annak 
Megrendelő általi elfogadását követően van lehetőség számla benyújtására. A számláknak tartalmaznia kell a projekt 
projektazonosító számát. 
A számla a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújtható be. 
A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak az eljárást megindító felhívásnak, 
közbeszerzési dokumentumoknak és a Vállalkozó ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. 
A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)-(11) bekezdés; a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés, a 
2017. évi CL. sz. törvény és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet utófinanszírozási szabályai alkalmazandók. 
A további előírások a szerződéstervezetben. 
 
  
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 
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Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) 
által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását. 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a 
közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (2) bekezdése 
szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni 
jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti 
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy 
részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 
megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő az önálló 
ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) 
 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 
 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 
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IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 
 Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás. 

IV.1.2) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 
 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
 Keretmegállapodás több ajánlattevővel 
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 
 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: 
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentesére 
irányuló információ 
 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó 
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

IV.1.4) Információ a tárgyalásról 
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást) 
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén) 
 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 12 
 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 
További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 
Dátum: (2019/12/…) Helyi idő: (12:00) 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4 
Dátum: (éééé/hh/nn) 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [H] [U]  

Magyar. A megjelölt nyelven kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be. 1 

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 
vagy 
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [30] a következő dátumtól számítva: (2019/12/…)  
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 



30 
 

Dátum: (2019/12/…) Helyi idő: (14:00)  

Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik. 
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül nyújtható be. 
Az elektronikus bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban előírtak szerint történik. 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő 
lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 
Folytatás a VI.3.4.22. pontban. 
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VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen  nem 
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik 
 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

 A fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk: 2 

VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2 

Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont, amely 
minden részszempont esetében azonos. 

VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 2 

Ár: fordított arányosítás. Szakember: egyenes arányosítás. 

 
1. rész-szempont: Teljes bruttó ajánlati ár (Ft) 
A teljes bruttó ajánlati árat forintban kell megadni. 
Ajánlatkérő számára az egyösszegű teljes bruttó ajánlati árat (Ft) illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.  
Az 1. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a 
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat 
részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított fordított arányosság szerint kerül megállapításra. 
Az 1. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet A fejezet 1. pont aa) alpont szerinti relatív 
értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere:  
 

                                             P = Alegjobb/ Avizsgált * (Pmax –Pmin) + Pmin  
ahol: 
P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:  a pontskála felső határa (10 pont) 
Pmin:  a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  

 
2. rész-szempont:  
1. rész: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember munkaerő képzés területen szerzett szakmai 
tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db) 
2. rész: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember hátrányos helyzetű személy mentorálás területen 
szerzett szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db) 
3. rész: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember óvodapedagógus képzés területen szerzett 
szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db) 
4. rész: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember szociális gondozó és ápoló OKJ-s képzés 
területen szerzett szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db) 
5. rész: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember kulturális rendezvényszervező OKJ-s képzés 
területen szerzett szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db) 
6. rész: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember kisgyermek nevelő OKJ-s képzés területen 
szerzett szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db) 
7. rész: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember segédkönyvtáros OKJ-s képzés területen 
szerzett szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db) 
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8. rész: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember növényvédelmi tanfolyam területen szerzett 
szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db) 
9. rész: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása 
képzés területen szerzett szakmai tapasztalata db (minimum 0, maximum 5 db) 
 
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztása során szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő szempont értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál. 
 
A szakmai ajánlatban be kell mutatni a megajánlott, teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakembert, azaz meg kell 
adni az alábbi információkat:  
- A szakember neve; 
- Releváns iskolai végzettség; 
- Releváns, az adott részajánlat tárgyát képező képzés vonatkozásában szerzett szakmai tapasztalata; 
- A jogviszony ismertetése, mely által a szakember részt vesz a teljesítésben. 
 
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésében részt vevő szakember adott részajánlat tárgyát képező képzés területen szerzett 
szakmai tapasztalatát értékeli, melynek mértéke maximum 5 db. Ajánlatkérő számára a 2. értékelési szempontot illetően a 
legmagasabb érték a legkedvezőbb.  
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a következőket írja elő: 
Ajánlatkérő az 5 db-ot elérő, illetve meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot 
ad. 
 
Ajánlattevőknek egész számot kell megadniuk, tört értéket ajánlatkérő nem vesz figyelembe. A tört értéket tartalmazó 
ajánlat érvénytelen. 
 
Több szakember megajánlása esetén az ajánlatban elsőként bemutatásra kerülő szakembert veszi figyelembe az 
Ajánlatkérő az értékelés során. 
 
A 2. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a 
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat 
részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított egyenes arányosság szerint kerül megállapításra. 
 
A 2. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet A fejezet 1. pont ab) alpont szerinti relatív 
értékelési módszer, az „egyenes arányosítás” módszere:  

 
                                             P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax –Pmin) + Pmin  
ahol: 
P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:  a pontskála felső határa (10 pont) 
Pmin:  a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
 
A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik. 
 
A rész-szempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító felhívásban meghatározott 
súlyszámával, és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített 
pontszámát. A nyertes a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz. 
 
  
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték 2 
 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 
Az ajánlati biztosíték mértéke:  
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 
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VI.3.4) További információk: 
1) Eljárási szabályok: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok 

által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az 
önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: 
Ajánlatkérő (AK) az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel: 
1. AK a Kbt. 113. § (1)-(4) bek-eit nem alkalmazza. 
2. A Kbt. 113. § (6) bek. az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó. 
3. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek-eit nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt 
és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig 
benyújtani. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók. 

2) Az EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú projekt keretében a közbeszerzési eljárást Hajdúnánás Város 
Önkormányzata (Konzorciumvezető) folytatja le Polgár Város Önkormányzata, Egyek Nagyközség Önkormányzata, 
Tiszacsege Város Önkormányzata, Hortobágy Község Önkormányzata és Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
kedvezményezettek nevében a mindenkor hatályos Kbt., Hajdúnánás Város Önkormányzata közbeszerzési 
szabályzata, valamint a kedvezményezettek között létrejött konzorciumi megállapodás alapján. 

3) AK valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja a 
KD elérhetőségét az EKR rendszerben. 

4) Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos 
útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/. 

5) Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik. 
6) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben 

támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos 
egyéb előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai tartalmaznak. 

7) A Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján nem rendel el az AK újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a 
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

8) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint. 
9) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés alapján 

elektronikus űrlap kitöltésével történik. 
10) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges nyilatkozatokat 

is csatolni kell!  
11) Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott esetben – az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást 

képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját. 
12) Ártáblázatot (lásd: iratminta) csatolni kell az ajánlathoz. 
13) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, 

amely tartalmi követelményeit a KD tartalmazza. 
14) A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb feltételek: III.1.3) M1) pont. 
15) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.  

Módszer: 
Teljes bruttó ajánlati ár (Ft): fordított arányosítás. 
Szakmai ajánlat: egyenes arányosítás. 
Az értékelés módszerének részletes ismertetését a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

16) AK a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását. 

17) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség az EKR rendelet szerint érvényesül. 
18) AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra! 
19) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza. 
20) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, 

igazolásokat és más dokumentumokat. 
21) FAKSZ: Dr. Kovács Krisztina (Lajstromszám: 00444) 
22) A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § 

(4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal - elektronikusan- azzal a tartalommal, 
ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

23) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint annak végrehajtási 
rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (2019/12/…/) 
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az 

ajánlatkérő felelőssége. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
4    ha az információ ismert 
20    súlyszám helyett fontosság is megadható 
21    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2019. december 11-én tartandó rendkívüli testületi ülésére 

 
 
Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde téli szünetre vonatkozó nyitva tartási 
idejére   
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bárdos Tiborné, a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője 2019.12.06. 

napján kérelmet nyújtott be Tiszacsege Város Önkormányzatához, melybe kérelmezte a 

Városi Óvoda és Bölcsőde 2019.12.23-2020.01.03. napjáig, - az iskolai téli szünetre eső - 

zárva tartásásának elrendelését. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés b) pontja értelmében 

a fenntartó dönt az óvoda éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.  

A fenntartónak, - döntése során - figyelemmel kell lennie a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 41. § (1) bekezdésére, melynek 

értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali 

felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon 

gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a 

gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás 

folyósítása melletti munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, 

képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás 

munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali 

képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem 

tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama 

lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni 

ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban 

részesülő gyermek is.  

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 

 
 

 
 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu
http://www.tiszacsege.hu/
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Ugyanezen jogszabály (2) bekezdése előírja, hogy az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a 

gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, 

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 

c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud 

gondoskodni. 

Fentiek értelmében javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, a Tiszacsegei Város 

Óvoda és Bölcsőde zárva tartásának elfogadását 2019.12.23-2020.01.03. napjáig, azzal a 

kitétellel, hogy az intézmény a fent meghatározott időszakban is köteles biztosítani a gyermek 

óvodai ellátását, ha a szülő, más törvényes képviselő azt a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 41. § (1)-(2) bekezdésben 

meghatározott okok valamelyike alapján kéri. 

 

Tiszacsege, 2019. december 10. 

 

          Fekete Gergő 
           polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

…./2019.(XII. 11.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
1.) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és 

Bölcsőde intézmény iskolai téli szünet alatti zárva tartási idejét - e határozat 2. 
pontjában meghatározott feltétellel az alábbiak szerint határozza meg:  
 
Bölcsőde intézményegység:  2019. december 23-tól 2020. január 03-ig, 
Óvoda intézményegység:  2019. december 23-tól 2020. január 03-ig. 

 
2.)  Az intézmény az 1. pontban meghatározott időszakban is köteles biztosítani a gyermek 

óvodai ellátását, ha a szülő, más törvényes képviselő, azt a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 41. § (1)-(2) bekezdésben 
meghatározott okok valamelyike alapján kéri. 

 
A Képviselő-testület felkéri Fekete Gergő polgármestert, hogy a döntésről az 
intézményvezetőt tájékoztassa és gondoskodjon a határozat végrehajtásáról. 
 
Végrehajtásért felelős: Fekete Gergő polgármester és az intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
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